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        الدين نظرزادهالدين نظرزادهالدين نظرزادهالدين نظرزاده    سيفسيفسيفسيف
  نگاري و زبان ادبي معاصر تاجيكي رهنگف

  

ها كه به دست  اين فرهنگ. نگاري در زبان تاجيكي تاريخي طوالني دارد فرهنگ
باشند كه ما تا  بها مي هايي بي اند، گنجينه شده هاي گوناگون ساخته  شناسان مشهور دوره لغت

يكي را از روي آنها آفريني زبان تاج سازي و اصطالح به امروز تاريخ و اصول اساسي كلمه
در اين آثار، مؤلفان تغيير و تحوالت واژگان كهنه و نوساخت و نوپيداي زمان خود . آموزيم مي

  .اند را با شرح و تفصيل ثبت كرده، براي حفظ و تكميل به آيندگان سپرده
اواخر سالهاي دهة بيست عصر گذشته، وقتي كه مسئلة زبان ادبي تاجيكي و برخورد 

 لغات و اصطالحات نو مورد بحث قرار گرفت، بيش از همه ضرورت تهيه و و مناسبت با
چنين . هاي اصطالحي به ميان آمد هاي نو زبان تاجيكي، مخصوصاً لغتنامه تدوين فرهنگ

چنين ) 1929(، تاشكند )التيني(ضرورت در مواد نخستين كنفرانس علمي الفباي نو تاجيكي 
  :درج شده است

طبيق شدن الفباي نو مسئلة به وجود آوردن يك كتاب لغت هم در اينجا به مناسبت ت«
شدة درست تاجيكي به جاي يك دستاويز اساسي خدمت  هاي نوشته كه در آموختن لفظ

  1.»نمايد، خود از خود پيش آمد
ضرورت تشكيل كميتة ) 1930(شناسي تاجيكستان   زبان-در قرارهاي انجمن نخستين علمي

به زودي به كار سر كند « پيشنهاد گرديده است كه كميتة نامبرده بايد لغت و اصطالحات تأكيد شده،
  2.»هاي لغت و اصطالحات را نزد خود بگذارد و وظيفة به زودي نشر كردن كتاب

در رابطه با سخنان فوق بايد گفت كه در همين دوره اقدامات مهم علمي و دولتي به 
نفرانس يكم آموزش كادرهاي توليدي ك«اين نخستين همايشي بود كه با نام . وقوع پيوست
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 در لنينگراد برگزار گرديد و مواد آن بعداً در دو جلد با 1932به سال » تاجيكستان شوروي
  .منتشر شد» مشكالت تاجيكستان«عنوان 

آيد كه حكومت تاجيكستان در آن سالها  بر اساس مواد اين كنفرانس چنين برمي
لي زده، از آكادمي علوم اتحاد شوروي خواسته است دست به اقدامي در نهايت نجيب علمي و م

تا براي يافتن راههاي علمي حل مشكالت مبرم اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي به جمهوري 
اي كه به  شده تا حد امكان تمام مواد چاپ «حتي خواسته شده است كه . نوپا كمك نمايد

   3.» گردندباشند، محاسبه گذشته و امروز جمهوري تاجيكستان منسوب مي
سازي زبان تاجيكي، تربيت  هاي گوناگون، تنظيم اصول اصطالح مسئلة ترتيب فرهنگ

» مدنيت و آموزش انسان«مترجمان، تحقيق زبانهاي موجود تاجيكستان و غيره در بخش 
در كنفرانس مذكور دانشمندان برجستة اتحاد شوروي، از جمله آكادميسين . بررسي شد

برتلس . ا.شناسان معروف ا شناسان و شرق ، زبان)С.Ф. Олденбург(الدينبورگ . ف.س
)Е.Э. Бертелс(فريمان . ا.، ا)А.А. Фрейман(ا زاروبين .، ا)И.И. Зарубин(ياكوبسن . ل.، د
)Д.Л. Якобсон(زبيراف . ا.، و)В.А. Забиров(ويلچيفسكي . ل.، ا)О.Л. Вилчевский( ،
عزيزي از تاجيكستان و ديگران . ، ب)И.И. Яковкин(ياكفكين . ا. ، ا)В.И. Банк(بانك . ا.و

هاي ديگر آگاهي  از چگونگي بخش. هاي علمي بيان كردند هاي خود را طي سخنراني انديشه
سازي آن به گمان ما ارزش اين  سازي و اصطالح ندارم، ولي در بخش زبان و مسائل فرهنگ

مندان قرار نگرفته  موم عالقهكنفرانس هنوز به قدر كافي شناخته نشده و مواد آن دسترس ع
آن داير به سخنراني » مدنيت و آموزش انساني«در انجام كنفرانس، از جمله بخش . است

قطعنامة اين بخش اهميت تاريخي و . نمايندة تاجيكستان، قطعنامة مخصوص قبول گرديد
  :ارزش علمي داشته كه چنين است
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به . باشد ه به خاطر صفت كار ميهاي مهمترين ساختمان مدني، مبارز يكي از شرط...«
اين نسبت در كار كمك به كادرهاي جبهة مدني تاجيكستان شوروي، در راه مبارزه به خاطر 
فراگيري فعاليت تكنيكي، علمي و مدني مركزهاي علمي اتحاد شوروي جاي اساسي را اشغال 

ت مساعدت ترين مركزهاي علمي اتحاد شوروي جه هاي نزديك از اين رو وظيفه. كنند مي
  :باشند از ساختمان مدني در تاجيكستان عبارت مي

  هاي تاجيكستان شوروي؛ زبان تاجيكي و زبانهاي ديگر ملت) تحقيق(آموزش  .1
 - هاي اجتماعي هاي تكنيكي و هم رشته سازي رشته هاي اصطالح كاركرد اصول .2

اقتصادي، بويژه براي مفهوم نو بعدانقالبي كه به مناسبت آغاز ترجمة آثار 
 لنينيسم به زبان تاجيكي يك قطار كارهاي ديگر داير به - كالسيكان ماركسيسم 

 اهميت خاصه پيدا كرده است؛... هاي درسيِ باثبات و هاي مخصوص، كتاب فن

  لنينيستي؛–دار و مجهز به اسلوب ماركسيستي  آماده كردن مترجمان زبان .3

 .ترتيب دادن فرهنگ كامل اصطالحاتي زبان تاجيكي  .4

طبيق اين وظيفه از حكومت تاجيكستان شوروي خواهش كرده شود كه در براي ت
 تاجيكستان شوروي كميسيون  مركزي اجرائية شوراي كميسران خلق تاجيكستاننزد كميتة

 معرفتي محلي، - هاي علمي و مدني مخصوص لغت از جملة نمايندگان سازمانها و مؤسسه
  .تيتوهاي اتفاقي تأسيس دهدنمايندگان آكادمي علوم اتحاد شوروي و ديكر انس

سازي كه در تاجيكستان شوروي جريان دارد، بايد جزء  متحد كردن تمام فعاليت لغت
  4.»وظايف كميسيون مخصوص لغت باشد

با هدف عملي كردن توصيه و پيشنهادهايي كه در اين كنفرانس و در مجلس و 
ة جنبة ايدئولوژي يافتن العاد هاي جمهوري بيان شد و مخصوصاً بنا به اهميت فوق مشورت

ها كه در جريان كنفرانس هم ذكر گرديده  مسئلة مفهوم و اصطالحات زبان و تهية فرهنگ
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بود، با ابتكار وزارت معارف، نشريات دولتي تاجيكستان شوروي، با قرار شوراي كميسيون 
ت  هيئتي زير نظر استاد صدرالدين عيني هيئ30مردمي تاجيكستان، ابتداي سالهاي دهة 

تشكيل شد و به ) اف و ديگران يوسف. اف، م هاشم. ، رزاده  عليزاده، اسماعيل.ر.س(مخصوص 
  . تاجيكي آغاز  به كار كرد- ترتيب و تهية لغت روسي

اي در آن  نامه شناسان معلوم است كه ساختن چنين لغت نويسان و فرهنگ  بر فرهنگ
  .شكل و پرمسئوليت بودسالها هم از نگاه علمي و هم از نظر سياسي كاري بسي م

سازي و  اول آنكه اين لغت از جهت سبك و اسلوب، ساختار و معيارهاي فرهنگ
آن بايد بر اساس آخرين . نويسي گذشتة زبان تاجيكي تفاوت داشت هاي فرهنگ سنت
نامه  دوم آن كه اين لغت. شد سازي جهاني تدوين مي ها و دستاوردهاي علم فرهنگ اصول

. سابقه بود نويسي كم  نيز در تاريخ فرهنگ بود كه چنين تجربه) يكيتاج- روسي(دوزبانه 
 - نامة روسي هايي در زمينة ترتيب لغت ها و تجربه دانيم چنين كوشش البته، تا جايي كه مي

 - »هاي كشورهاي تركستان لغت روسي به فارسي لهجه«تاجيكي صورت گرفته بود، مانند 
 -نامة ديگر فارسي  هزار لغت و عبارت و دو لغت10عبارت از ) 1889قازان (نالفكين . پ.و

ولي اين كارها ). 1913تاشكند (شايف تهيه شده بودند  حيدر حاتم روسي كه از طرف شاه
سوم آنكه . تر بودند شده از آن هم فشرده و ابتدايي هاي حاصل بسيار مختصر و محدود و تجربه

هاي اجتماعي آن هم  شد و وظيفه يدر اين دوره زبان تاجيكي وارد مرحلة نو رشد خود م
گزيني نيازهاي نو و طلبات شديد  سازي و اصطالح نسبت به رشتة لغت. ديگرگون شده بودند

در هر صورت، با وجود تمام . يافت نامه انعكاس مي پديد آمده بود كه آن همه بايد در اين لغت
لغت كامل «ت با نام  جلد دوم اين لغ1934 جلد اول و سال 1933مشكالت و مسئوليت سال 

  .نشر شد»  تاجيكي- روسي
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نامة مفصل و مكمل  بايد گفت كه اين نخستين كوشش در راه ترتيب و تدوين لغت
باشند، بنابر اين،  ها منبع اساسي و بااعتبار واژگان هر زبان مي از آنجا كه فرهنگ. دوزبانه بود

ت نو را كه در زبان مردم و نامة مذكور آن بود كه مفهوم و اصطالحا مهمترين وظيفة لغت
گرديد، گلچين كرده،  هاي روزنامه و مجالت به صورت درست و نادرست جاري مي  صفحه
معناي آنها را يافته و ساخته و خواه به شكل ترجمه و اقتباس به زبان تاجيكي  هاي هم كلمه

 نمايد، تا آن بيان و در نهايت معناي صحيح لغوي و شكل درست دستوري و اماليي آنها را ثبت
از اين لحاظ و بنا به داليل ديگر . براي نيازمندان و سوادآموزان به حيث راهنما خدمت كند

هاي دوزبانه، فقدان متخصصان آماده و  همچون چون نبودن تجربة كافي ترتيب لغت
ها و امثال اينها،  هاي نو ساختار چنين فرهنگ شناسان زباندان، ناآشنا با اسلوب و اصول لغت

  . عيب و نقصان نباشد نامة مذكور بي باعث شد كه لغت
اساس ) И.И. Дол(دال . ا. ا-» لغت تفصيلي زبان روسي«نامه،  از ابتدا، براي ترتيب اين لغت

 تأليف شده و طبيعي است كه لغات و 19دانيم در آخر سدة  نامه چنان كه مي اين لغت. قرار داده شد
نامة تفسيري ديگري كه واژگان نو زبان روسي را  لغت. گرفت ياصطالحات نو زبان روسي را  فرا نم
. ا.زير نظر د(» لغت تفسيري زبان روسي«نامه با نام  چنين لغت. در بر گيرد، تا آن زمان موجود نبود

  . از چاپ برآمد1934در چهار جلد تنها سال ) Д.И. Ушаков -اوشاكوف
بت سياسي اين كار، از ديگر خبر از عاق بي»  تاجيكي- لغت كامل روسي«مرتّبان 

به اين دليل بسيار لغات و . هاي معدود اجتماعي و سياسي روسيِ نو استفاده نكرده بودند لغتنامه
نامة مذكور انعكاس نيافته بود كه اين اشتباه بزرگ  آن دوره در لغت» انقالبي«اصطالحات 

بحث و انتقاد آن ) 1933(در نتيجه بعد از چاپ جلد اول . شد سياسي در آن دوره محسوب مي
  :توان تقسيم كرد نامه را به دو دسته مي هاي اين لغت نقد و بررسي. آغاز گرديد
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هايي بودند كه علمي محض بودند و در آنها دانشمندان و  يكي نقد و تقريظ
هاي  ها و كمبود هاي مثبت و لغزش نظران، چنان كه رسم عالمان واقعي است، بازيافت صاحب

هاي سودمند توصيه   را تحليل و ارزيابي كرده، براي تكميل و اصالح آنها چارهنامه اين لغت
حتي . هايي غير علمي بودند كه جنبة سياسي داشتند دستة دوم عيبجويي و ايرادگيري. كردند مي

لنينگراد (» كنفرانس اول آموزش نيروهاي توليدي تاجيكستان شوروي«در محفل معتبر علمي 
و عموماً )  نشر شد1933 سال 2 آن، زيرا جلد 1تنها جلد (نامه  اين لغت، كه بار نخست )1932

هاي نو زبان تاجيكي به طور مفصل و علمي مورد بررسي قرار   نامه مسئلة ضرورت تهية لغت
  .نامة مذكور آشكار بود گرفت، اين دو برخورد نسبت به لغت

 - محرر لغت روسي وهاي زبان تاجيكي   سخنران اساسي در موضوع لغت،در كنفرانس
جالب اينجا است زماني . برتلس بود. شناس معروف زمان شوروي ي  ايران،تاجيكي مورد بحث

گرايي  ها پيرامون زبان ادبي تاجيكي ادامه داشت و ساده كه در تاجيكستان در مطبوعات بحث
اني رسيد، دانشمند دورانديش در آغاز سخنر گرايي در اين خصوص  گاه به افراط مي و عامه

  :گويد خود گويي به آنها مراجعت كرده، چنين مي
گرديده  هاي آسان شده و متن هاي ساده كشان تاجيكستان از ما نشريه محنت«

 لنينيسم، انتظار ترجمة ادبيات - خواهند، بلكه انتظار ترجمة كالسيكان ماركسيسم نمي
» گفتگوي عامه«و » مفه عامه«يعني به آن زبان  5.»تكنيكي به زبان مادري خويش را دارند

 - هاي روسي  نامه  به اين مناسبت نشر لغت.گمان است كه زبان تاجيكي از عهدة اين كار برآيد
  .العاده داشتند شبهه اهميت فوق  روسي بي-تاجيكي و تاجيكي

 - تاجيكي: ها بايد چنين باشد  نامه سازي لغت به عقيدة او از لحاظ اولويت، ترتيب آماده
نامة كامل اصطالحات و در  نامة تفسيري زبان تاجيكي، لغت يكي، لغت تاج- روسي، روسي

  6. در شكل راهنما–نامة اماليي  نهايت لغت
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  : تاجيكي ايرادهاي محرر چنين بود- نامة روسي در مورد لغت
نامة  انتخاب واژگان روسي و آن هم البته به دليل نبودن لغت -

نامة  سي مذكور از روي لغت رو-نامة تاجيكي چنان كه اشاره شد، لغت. مناسب
دال ساخته شده بود كه آن لغات و اصطالحات تحوالت . ا.تفسيري زبان روسي ا

  گرفت؛ اواخر سالهاي دوران معاصر روسي را در بر نمي
 كم و ناكافي بودن عبارات؛ -

در آن معموالً دو معناي كلمه آورده شده، معاني ثانوي . در تفسير لغت» خست« -
  7.آورده نشده است

نامه را  اين لغت«كند كه به هيچ وجه  برتلس تأكيد مي. هاي باال ا ولي با وجود كمبود
ها، اين  بنا به ضرورت عظيم نسبت به فرهنگ. بخش ناميدن ممكن نيست كامالً غيررضايت

زيرا به انديشة او . »نامه در هر صورت، حتي در همين شكلي كه حاال دارد، بايد چاپ شود لغت
آنگاه . آيد ه به زودي منتشر شده و ديري نگذشته مسئلة چاپ ديگر آن پيش مينام اين لغت«

  8.»وي تكميل شده  و موافق طلبات امروزي دوباره نشر خواهد شد
ضمناً بايستي . ترند  روسي خيلي بيشتر و جدي- ايرادهاي محرر راجع به لغت تاجيكي

ت سپرده شده بود و جلد دوم در نامه آن روزها آماده و به نشريا گفت كه جلد اول اين لغت
بنابر اين در سخنراني خود عايد به . برتلس بود. محرر اين لغت هم ا. عرفة انجام قرار داشت

  .تواند پاسخگوي طلبات امروزي باشد نامه به داليل ذيل نمي كند كه اين لغت آن تأكيد مي
. ري ساخته شده استنامه براي چه منظو پيش از همه به فكر او معلوم نيست كه اين لغت

من يك مقاله  . ها و كتابهاي موجود در تاجيكستان كافي نيست مثالً براي خواندن و ترجمة روزنامه«
 جلد 1هرچند توسط (نامه  اي تاجيكي گرفته، كوشش كردم كه با كمك اين لغت را از روزنامه

 كلمه 35قاله، حدود هنگام ترجمه در سه ستون نه چندان حجيم م. آن را ترجمه كنم) موجود آن
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نامه موجود نبودند، حال آن كه آنها اصطالحات بسيار ضروري زمان شوروي ما  يافتم كه در لغت
ها در آن است كه اين  سبب نبودن اين كلمه. روند بودند و هر كدام در حيات روزمرّه به كار مي

شود كه هنگام  جا معلوم مياز اين. نامه هيچ بر اساس دورة معين تاريخ زبان تدوين نشده است لغت
  9.»نامه، زبان مطبوعات لحاظ نشده است ترتيب اين لغت

هاي تصادفي و ناالزم بوده، در عين زمان بسيار لغات ضروري  نامه پر از كلمه لغت«ديگر اينكه 
  10.»موجود نيست» بلشويك«نامه كلمة  مثالً در لغت. اند در آن جاي خود را نيافته

هاي دورة گذشته، از قبيل اصطالحات  كلمه)  هزار30حدود ( درصد 30يباً بنابر اين محرر تقر
مربوط به فقه اسالمي، نامهاي پيامبران، اصطالحات ديواني و درباري، اصطالحات پراكندة كسب و 

  .نامه خارج كرده است كار گوناگون و امثال آن را از لغت
غياث «و » برهان قاطع«هاي  نگنامه بر اساس فره ايراد ديگر محرر آن است كه اين لغت

  .توانند زبان معاصر تاجيكي را انعكاس نمايند ترتيب داده شده است كه آنها نمي» اللغات 
هاي فراوان نتوانسته است نواقص  افزايد كه با وجود كوشش در پايان وي با افسوس مي

اين «آيد كه  مياي  از اين رو، به خالصه. نامه را اصالح نمايد و خطاهاي پرشمار اين لغت
 روسي از نو و بر اساس - الزم است كه لغت تاجيكي. نامه را به اين شكل نبايد چاپ كرد لغت

  11.» كامالً ديگر ترتيب داده شود اصول
نامه بايد با جلب مواد تازه و نوترين امروزه از نو سر  كار در مورد تكميل اين لغت

اي بر اساس اصولي كامالً دگرگونه ترتيب  نامه گذشته از اين، به فكر او بايد لغت. كرده شود
براي ترتيب دادن چنين . داده شود كه عالوه بر زبان ادبي، زبان گفتگويي را نيز فرا گيرد

» .دانندگان برجستة زبان تاجيكي، خصوصاً رفيق عيني جلب كرده شوند«اي بايد  نامه لغت
  12.»يا نداريمزيرا از او داناتر به زبان تاجيكي را ما در تمام دن«
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برتلس در آن زمان براي رشد زبان ادبي تاجيكي در جاي . نامة ديگري كه از نظر ا لغت
دانيم طرح تهية چنين  چنان كه مي. نامة تفسيري زبان تاجيكي بود دوم قرار داشت، لغت

كي، نامه نه تنها زبان ادبي تاجي اين لغت.  ترتيب داده شده بود1930اي قبالً در سال  نامه لغت
آوري   جمع ولي قبالً بايد اصول. گرفت را بايد فرا مي» هاي موجود تاجيكستان تمام لهجه«بلكه 

در آن هيچ چيز مهم «شد، تا  نامه بسيار سنجيده و دقيق معين كرده مي واژگان اين لغت
  ... و13»نامه واقعاً هم كامل باشد فراموش نشود و لغت

طالحات را براي زبان تاجيكي خاطرنشان العاده مهم لغت اص وي سپس اهميت فوق
از . نمايد كه قبل از آغاز كار بايد معيارهاي علمي ساختار آن مقرر گردد كرده، پيشنهاد مي

  .ايجاد و ساختن اصطالحات نو با وسايل داخلي زبان تاجيكي نيز نبايد هراسيد
. ف.سبرتلس، دانشمندان بزرگي مثل آكادميسين . هاي علمي ا در بررسي نظريه

شناسان معروف و نمايندگان حزبي و  و ديگر محققان و زبان) С.Ф. Олденбург(الدينبرگ 
سازي براي زبان  هاي جالب علمي راجع به اهميت لغت دولتي شركت نموده، يك سلسله توصيه

 سياسي - تاجيكي، تكنولوژي و معيارهاي آن و طرز و اصول گزينش اصطالحات نو اجتماعي
سازي نو زبان  بنا به اهميت علمي و عملي اين پيشنهادها در زمينة لغت. دان پيشنهاد كرده

  .كنيم هاي اين پيشنهادها را ذكر مي تاجيكي در آن سالها و امروز، برخي نمونه
پيش از همه ما بايد «زبيراف . اَ.كنندگان فعال اين كنفرانس و به عقيدة يكي از شركت

نامة اصطالحات  ر جاي دوم از لحاظ اهميت لغت تاجيكي ترتيب دهيم و د-نامة روسي لغت
ها به مردم اصطالحات گوناگون پيشنهاد  روزه از طريق روزنامه زيرا ما همه. قرار دارد

  .هاي ما تا حال به طور كامل براي عامه فهما نيستند نماييم، ولي متأسفانه روزنامه مي
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ها وا  صي كه در روزنامههاي مختصر واژگان سياسي و اقتصادي و فني و تخص نامه لغت
آوري و به يك سيستم در  خورند، بايد در نوبت اول چاپ شوند تا آنكه بعد آنها را جمع مي

  14.»نامة كامل اصطالحاتي بسازيم آورده، يك لغت
هاي كامالً ناالزم   روسي، كلمه- نامة تاجيكي طبق گفتة سخنران در جلد اول لغت

نامة  شود كه مسئلة ترتيب لغت  مرور زمان الزم مياما روشن است كه به. شود مشاهده مي
هاي زنده، بلكه معناي لغات قديمي شرح  تاريخي به ميان گذاشته شود تا نه تنها معناي كلمه

  15.شود نامه در آينده بسيار الزم مي چنين لغت. دهند
مشكالت ترتيب « گفت كه )О.Л. Вилчевский(ويلچيفسكي . ل.سخنران ديگر آ

در آن است كه اين و يا آن اصطالح حرف به حرف ) نامة دوزبانه لغت(نامه   لغتدادن چنين
  .معناي ظاهري آن پيدا كرده شود ترجمه گردد و يا كلمة هم

يعني پيدا . باشد معناي اصطالح از جهت ماهيت آن مي تر از آن يافتن لغت هم مشكل
مثالً ترجمة لغت «. كندكردن آن گونه لغتي كه به مفهوم موجود در بين مردم مطابقت 

و يا . »تر است معناي آن در زبان مشكل مشكل نيست، ولي پيدا كردن اصطالح هم» بلشويك«
در زبان » гидростанция«در مورد جاري كردن و طرز نوشت برخي اصطالحاتي همچون 

در بين مردم ) »گ«با حرف (اگر چنين اصطالحات به همين شكل «تاجيكي عقيده دارد كه 
ولي لغت و اصطالحاتي هستند كه از طريق مكتب و . ل شده باشد، چارة ديگر نيستمعمو

شده قبول  چرا با همين شكل تخريب) Гегел(» )هگل(گگل «مثالً . شوند تحصيل منتشر مي
» هگل«توان شكل درست آن  وجود دارد و مي» ه«شود، حال آنكه در زبان تاجيكي صامت 

)Његел (نظرداشت هر آن چيز نوي كه در ساختمان تاجيكستان وارد فقط با  ...را پذيرفت و
توانيم هم لغت نو  هايي كه در تفكر تاجيكان رخ داده است، ما مي شده است و هر آن دگرگوني

  16.»و هم زبان ادبي تاجيكي را بسازيم



 

١T٨ 2  

هايي نو  نيز نظريه) С.Ф. Олденбург(الدينبرگ . ف.دانشمند مشهور، آكادميسين س
ها و  اي نارسايي او تا اندازه. سازي ابراز نموده است يي ارزشمند داير به اصول لغتو پيشنهادها

داند و مسبب آن را عواملي مانند نبودن  نامة نامبرده را عيب مرتبان نمي هاي لغت ناكامي
 - نامة روسي شايد نواقصي كه ما در لغت«. كند نامة نو تفسيري زبان روسي حساب مي لغت

نامة تفصيلي  يعني به دليل نبودن لغت(كنيم، به اين سبب رخ داده باشد  يتاجيكي مشاهده م
اند، در حالي كه مقدار زياد اين  هاي موجود گرفته شده ، زيرا واژگان از فرهنگ)زبان روسي

  17.»شوند هرگز استعمال نمي)  متخصص پرسيدم27در اين باره من از (ها  كلمه
ظر انتقادي و ايجادكاري نگريسته، تأكيد سازي از ن سپس به نظريه و تكنيك لغت

نامة  نامة عمومي را از حد زياد با اصطالحاتي كه جاي آنها در لغت نبايد لغت«كند كه  مي
هاي عظيم  نامه  باشد پر كرد، زيرا در آن صورت ما چنان لغت مخصوص اصطالحاتي مي

ري تمام مواد لغوي گردد و باز هم به طور ضرو سازيم كه استفاده از آن ناممكن مي مي
نامة عمومي اصطالحات دست كشيد و چند  به همين دليل بايد از لغت. توانيم بازتاب دهيم نمي
  مثالً در حال حاضر براي ساير تحقيقات. نامة مستقل نسبتاً مختصر اصطالحاتي ساخت لغت

. دانيم ما آنها را نمي. جغرافيايي به اصطالحات تاجيكي جغرافيايي ضرورت پيش آمده است
نامة نه چندان بزرگ  اكنون چنين لغت الزم است كه هم. نامه هنوز وجود ندارد چنين لغت
ها بايد  چنين فرهنگ... كارانه ساخته شوند هاي بزرگ بايد بسيار احتياط فرهنگ. چاپ شود

  18.»براي استفادة عموم نشر گردند
نامة  د اساسي لغتكمبو) А.А. Фрейман(فريمان . ا.شناس معروف ا به نظر زبان

نامة علمي زبان  اند كه لغت ه مذكور در آن است كه مرتبان وظيفة خود را درست نفهميد
يعني به مواد لغوي به طور انتقادي . نامة عمومي زبان تاجيكي سازند و يا لغت معاصر مي

  .برخورد نكردند
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هايي وجود  نامه يك تعداد كلمه در ميان مواد لغت«كند كه  همزمان او يادآوري مي
ها تا حال در هيچ فرهنگ فارسي  اين كلمه. باشند العاده مهم مي دارند كه براي تاريخ زبان فوق

نامه  باشند و بسيار حيف است اگر آنها در لغت آنها منسوب به زبان تاجيكي مي. اند ثبت نشده
 ضرورتي كه بايد لغت را تكميل و چيزهاي ناالزم را خارج كرد، ولي بنابر. انعكاس نيابند

  19.»نامه دارد، به هر حال آن را بايد چاپ كرد تاجيكستان به اين لغت
ياكوبسن . ا.يك انديشة بسيار جالب ديگر كه از طرف محقق زبان تاجيكي د

)Д.А.Якобсон (شناسي تاجيك  سازي و اصطالح بيان شد و متأسفانه تا حال جاي آن در فرهنگ
هاي   نامه به غير از لغت«به فكر او . باشد اصطالحات سياسي مينامة تفصيلي  خالي است، مسئلة لغت
نامة تفصيلي سياسي تاجيكي را آماده كرده، به خوانندة  ترين فرصت لفت اساسي بايد در نزديك

رسند و اگر  ها به عامه نمي دهد، مهمترين مقاالت روزنامه تاجيك داد، زيرا چنان كه تجربه نشان مي
  20.»ور كلي فهما باشد، اما لغات مستقل ممكن است نارسا باشندحتي محتواي آنها به ط

هاي عميق علمي در كنفرانس،  هاي عالمانه و تحليل و بررسي در برابر چنين انديشه
. كردند داري نيز بودند كه موضوع بحث را از نگاه طبقاتي و سياسي ارزيابي مي اشخاص وظيفه

ها را مسئلة مهم   نامه بود كه ساختن لغت) Е.А. Зеленко(زيلينكو . ا.مثالً يكي از اين افراد ا
  :گويد دولتي شمرده، چنين مي

نامه بايد سياست  در لغت. ها تنها يك انجام وظيفة فني نيست  نامه ترتيب دادن لغت«
از اين نظر در شرايط ساختار سوسياليستي لغت اهميت زياد دولتي . ملي لنيني ما انعكاس يابد

نيست، به » بلشويك«نامة مذكور اصطالح  س از سبب آن كه در لغتسپ» .كند كسب مي
 تاجيكي - نامة روسي مثالً اينجا گفته شد كه در لغت«: كند آيد و چنين عالوه مي خشم مي

ها برآيد، آن  به فكر من لغتي را كه بدون اين كلمه. نيست» بلشويسم«و » بلشويك«هاي  كلمه
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نامة اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي  ت، آن لغتدر غير اين صور. را بايد نابود كرد
  21.»شود محسوب نمي

شود  كه به لغات و اصطالحات عادي معناي سياسي  در جاي ديگر حتي خواستار مي
در آن شرايط معناي ديگري نيز پيدا كرده ) ناالن(» нытик«مثالً به انديشة او كلمة . داده شود

 كه در ساختار سوسياليستي شريك نشده، در راه گويند اكنون كسي را مي» Нытик«. است
طبقة كارگر كه براي تحكيم پيروزيهاي خود و برطرف كردن هر گونه مشكالت در حال 

نامه  پس اين لغت«سازان ندهند  و اگر اين معني كلمه را نيز لغت. رساند رفتن است، خلل مي
  22.»نشده، بلكه مشق ادبي خواهد بود

عارف جمهوري تاجيكستان ناصراف كه سخنران اساسي جالب آن است كه وزير م
داير به مسائل گوناگون تاجيكستان در اين كنفرانس بود، شايد نظر به تقاضاي وظيفة دولتي 

 روسي بر مبناي ديدگاه - نامة تاجيكي لغت«: بود كه همچنان از موقع سياسي سخنراني نمود
كردند كه  از فرصت استفاده برده، كوشش ميآنها . طبقاتي براي ما بيگانه ترتيب داده شده بود

نامة زير چاپ را با اصطالحاتي كه ممكن بود دشمنان طبقاتي ما از آنها استفاده برند، پر  لغت
  .هاي حزبي و دولتي تاجيكستان داده شد ها از جانب ارگان توجه مناسب به چنين عمل. كنند

 رشد مدنيت شكالً ملي و وظيفة ما از آن عبارت است كه كتابي بسازيم كه براي
  23.»مضموناً سوسياليستي و ساختار سوسياليستي در تاجيكستان به ما كمك كند

جاي تأسف است كه در تاجيكستان عقيدة دستة دوم انتشار و طرفداران بيشتر پيدا 
شناسان برجستة  نامه كه از طرف عالمان و زبان هاي علمي لغت كرد و حتي توجهي به جنبه

تر در بررسي  هاي قابل اصالح آن هم به طور برجسته  شده بود، نشد و تنها كمبودشوروي بيان
نامه تا نيمة دوم سالهاي  چنين برخورد و ارزيابي اين لغت. و مقاالت اين مؤلفان نشان داده شد

گزينان اساسي زبان  شناسان و اصطالح مثالً يكي از اصطالح.  همان عصر ادامه يافت50دهة 
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هاي نو زبان  در مقاالت خود راجع به فرهنگ. ا. ان شوروي كالنتراف يتاجيكي در زم
تاجيكي و مسائل اصطالحاتي آن اساساً همان نارسايي و ايرادهايي كه در كنفرانس يادشدة 

نشدن اين » عاموي«بيان گرديده بود، تكرار كرده، آنها را علت اساسي ) 1932(لنينگراد 
  24.شمارد نامه مي لغت

»  تاجيكي-فرهنگ كامل روسي«، پس از نشر هر دو جلد در هر صورت
)Таджикгосиздат( ،)هاي سياسي   در نتيجة اين دسيسه) 1934 و 1932آباد،  استالين

 روسي اصالً روي چاپ را نديد و طبق - نامة تاجيكي لغت. نامه از استفاده برداشته شد لغت
 روسي سال - نامة نو تاجيكي غتوي تنها به صفت مواد در چاپ ل. ا.معلومات كالنتراف ي

  25. استفاده شد1946
و » بلشويسم«، »بلشويك«هاي  كلمه. شبهه لغت مذكور قابل اصالح و تكميل بود بي

به . ساير اصطالحات اجتماعي و سياسي مرَوج روز را هم در آن وارد كردن، كاري مشكل نبود
مبارزه ميان دو جريان وجود . دهاي ايدئولوژي و اسلوبي بو گمان ما، علت در مسئلة اصول

سازي بر اساس معيار و منابع ملي و ديگري طرفدار  داشت، يكي طرفداران اصطالح
نامه  حال آنكه اكثر اصطالحات اين لغت. گيري از زبان روسي به روش سياسي زمان اقتباس
ل انجمن، محكوم شدند، مث» گرايي بورژوازي ملت«و » اسالميسم پان«و » ايرانيسم پان«كه به 

امروز ... شناسي، پيشاهنگ، سرنشين، انقالب، رنجبر، فرقه و  شورا، جمهوري، مجله، حيات
  .شوند كه موانع سياسي برطرف شدند، بدون تعصب در زبان معاصر تاجيك به كار برده مي

براي درك درست مشكالت، تيرگي فضاي سياسي و پيچيدگي شرايطي كه در آن 
ماً مهمترين مسئلة زبان معاصر تاجيك حل وجود داشت، تنها سازي و عمو سالهاي فرهنگ

  :مثال زيرين كافي است
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در بايگاني كميتة اصطالحات رياست آكادمي علوم تاجيكستان و به اصطالح امروزي 
اي پيدا شد كه در آن به  نامه حسابات بنياد تاجيكستاني آكادمي فنهاي اتحاد شوروي، گزارش

گزارشنامه در .  بيان شده است1938- 1933ياد مذكور در سالهاي طور فشرده فعاليت علمي بن
  .باشد  بخش عبارت مي5تهيه شده، از . ك. صفحه از طرف كاتب علمي بنياد گوبين ا26

  :شناسي اختصاص دارد، چنين آمده است در بخشي كه به فعاليت شعبة  تاريخ و زبان
منان خلق كه اكنون حبس مدت طوالني دش) شناسي در شعبة تاريخ و زبان(در آن «

. شعبه در گذشته به طور خائنانه كار خود را سازمان داده بود. كردند اند، كار مي شده
هاي اربابان ملتگرا و  شدند، سراپا پر از اقتباس از گفته هايي كه ترتيب داده مي نامه  لغت
هاي انقالب پرولتاري از  هاي انقالبي، مسئله هاي مبارزه مسئله. ها از دوران فئودالي بودند مثال

  .»باشند  اكنون در حال تفتيش مي داده شده كارهاي انجام. هاي بخش افتاده بودند جملة موضوع
 مطابق قرار شوراي كميسيون مردمي تاجيكستان شوروي 1938به همين نسبت سال 

ر سپس به خاط. به آن داخل كرده شد) خط(اين بخش از نو تشكيل و انستيتو زبان و الفبا 
»سه عضو حزب كمونيستي بلشويك از «خوانيم،   طوري كه در اين حسابات مي-آن» تقويت

آن جمله دو نفرشان نامزد علم و يك نفر عضو سازمان لنيني كمونيستي جوانان سراسر 
  .»شوروي به كار شامل كرده شدند

نويسي در زمان ترتيب اين گزارش  نامه سازي و لغت مطابق اين سند، وضع فرهنگ
  :به طور ذيل است) 1938سال (

لغت : اند ها را ترتيب داده شده در حال حاضر در بخش زبان شعبه يك گروه لغت«
شناسي  منظور انستيتو شرق(شناسي   تاجيكي با همكاري انستيتو شرق–عمومي روسي 

 كلمه، كارهاي آمادگي براي ترتيب دادن 45000در حجم ) هاي اتحاد شوروي آكادمي فن
هاي سياسي، شيمي، رياضي و   نامه يك گروه لغت.  روسي آغاز گرديده است-  تاجيكينامة لغت
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نامة امال به آخر رسيده  لغت. شوند ديگر اصطالحات به آخر رسيده براي چاپ آماده مي
  .»...است

بود، اگر در رياست  هاي كار بنياد باز بيشتر مي كاميابي«شود كه  سپس باز تأكيد مي
 كاتبان 1937 تا آخر سال 1935از سال . كردند  دشمنان خلق كار نميآن در طول چند سال

اند و يا اشخاص  خيانتكاران مستقيم كه اكنون حبس شده) اوروبايوف و پتروف(علمي بنياد 
  ...»كردند هاي بنياد را درك نمي نااليق براي كارهاي رياست بودند كه وظيفه

پس از نابود كردن دشمنان خلق «: دكن  در آخر تدوين كنندة گزارش چنين خالصه مي
كردند، كميتة مركزي حزب كمونيستي تاجيكستان  كه در تاجيكستان شوروي عمل مي

توجه بيشتر به اوضاع بنياد ظاهر كرده، براي بهبود كار آن و رفع عاقبت ) ها بلشويك(
  .»رسانند ها فعاالنه ياري مي خيانت

ها باعث شد كه ترتيب و تهية  بازي  برخوردهاي غيرعلمي و سياست حاصل زيانبار
 سياسي كه هم علم - هاي اصطالحات اجتماعي نامه هاي دوزبانة تفصيلي و لغت فرهنگ

نگاران  سازي تاجيك و هم جامعة وسيع آموزگاران، مترجمان، روزنامه شناسي و اصطالح واژه
  .والني به تأخير افتادو عموماً تمام اهل جامعه در آن وقت به آنها نياز شديد داشتند، به مدت ط

توان  سازي را در اين دوره در تاجيكستان به دو بخش مي به طور كلي فعاليت فرهنگ
 روسي، -  تاجيكي، تاجيكي- هاي دوزبانة روسي تهيه و ترتيب لغت: تقسيم كرد ممكن است

تفصيلي، اماليي كه هدف گوناگون داشتند و براي مكتب و معارف، مترجمان و مطبوعات و 
  .ه فرهنگيان تأليف شده بودندالبت

هاي علم و فن و   بودند كه مفهوم و اصطالحات رشته هاي اصطالحي نامه بخش دوم لغت
  .گرفتند و بيشتر براي گروههاي تخصصي ساخته شدند حيات اجتماعي و سياسي را فرا مي
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